ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI- JUDEŢUL SUCEAVA

ORDINUL

nr.18.Q

~!~.'?~:.:?:~.?"~

din data de
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, pentru
perioada stării de urgenţă pe teritoriul României.

Prefectul judeţului Suceava;
Având

vedere:
referatul nr. 6486/30 din 31.03.2020 al şefului Serviciului fond funciar, informare, relaţii publice,
secretariat şi aplicarea apostilei;
Decretul nr, 195/2020 privind instituirea stării de urgenj.ă pe teritoriul României;
Ordonanta militară nr. 6/30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului
Suceava, a unor comune din zona limltrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi
administrative teritoriale,
În conformitate cu prevederile PS nr. 06 privind modul de elaborare, emitere, comunicare şi arhivare a
ordinelor prefectului
În temeiul prevederilor art. 275 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, emite
următorul
În

ORDIN:
Art.1. Cu data de 01.04.2020, se stabilesc următoarele măsuri organizatorice la nivelul Instituţiei prefectului
judeţului Suceava, pentru perioada stării de urgenţă pe teritoriul României:
a)
se suspendă activitatea de audienţe acordate la Instituţia prefectului - judeţul Suceava atât de
către conducerea instituţiei conform prevederilor Ordinului nr. 97/2020, cât şi În cadrul Biroului de
relaţii cu publicul. Persoanele programate În audienţă la conducerea instituţiei pentru perioada
stării de urgenţă pe teritoriul României, vor fi reprogramaţi la o dată ulterioară, urmând a fi informaţi
1n timp util asupra datei la care au fost reprogramaţi, de către Cancelaria Prefectului, conform
Registrului de evidenţă.
b)
activitatea de relaţii cu publicul (cetăţeni şi reprezentanţi ai insituţiilor publice) se suspendă pe
perioada stării de urgenţă pe teritoriul României.
c)
activitatea de aposillare a actelor oflclaie se va desfăşura pentru documentele primite doar prin
corespondenţă, cu Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 din Instrucţiunile MIRA nr. 82/2010
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberarea apostilei pentru actele oficiale
administrative.
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d)

e)

Cetăţenii şi instituţiile publice se pot adresa Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava prin alte
mijloace de comunicare, respectiv fax, e-mail şi poştă. Datele de contact pentru aceste mijloace de
comunicare sunt postate pe site-ul instituţiei, care poate fi accesat de către orice persoană
interesată.
Accesul În Instituţia Prefectului - judeţul Suceava se va realiza in această perioadă, după cum
urmează:
o prefect, subprefecţi şi directorul cancelariei prefectului pe Poarta A (intrarea principală dinspre
Catedrală);
o ceilalţi salariaţi ai instituţiei pe Poarta 8 (intrarea laterală spre Palatul de finanţe}.

Art. 2. Compartimentul informare relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Suceava va asigura comunicarea prezentului ordin prin afişare la sediul instituţiei, postare pe site-ul instituţiei şi
pe intranet, circulară la primăriiie din judeţul Suceava şi prin publicare În Monitorul oficial al judeţului Suceava.

Contrasemnează,
Subprefect,
.
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